บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

1.

ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดบิ หลักทีส่ ำคัญ ได้แก่ ใบชำ น้ ำตำลฟรุกโตส น้ ำตำลทรำย และวัตถุปรุงแต่งกลิน่ ด้วยสภำพภูมอิ ำกำศอันไม่แน่ นอน
ในปจั จุบนั อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณผลผลิตและอำจก่อให้เกิดภำวะกำรขำดแคลน ซึ่งส่งผลให้รำคำวัตถุดบิ มีควำมผัน
ผวน บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรวำงแผนกำรจัดกำรล่วงหน้ ำโดยได้ม ีกำรท ำสัญญำกับ ผู้จำหน่ ำยวัตถุดบิ หลักเพื่อ ให้ได้มำซึ่ง
วัตถุดบิ ในปริมำณทีเ่ พียงพอกับแผนกำรผลิตในรำคำที่เหมำะสม นอกจำกนี้ ยังได้มกี ำรจัดหำวัตถุดบิ จำกหลำยแหล่ง เพื่อ
ลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงคูค่ ำ้ รำยใดรำยหนึ่ง
1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
ในปจั จุบนั ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มมีจำนวนมำกมำย ส่งผลให้เกิดภำวะกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงรุนแรง
และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผูป้ ระกอบกำรโดยรวม อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีนโยบำย
กำรกำหนดรำคำที่เหมำะสมและไม่สนับสนุ นกำรตัดรำคำ โดยจะเน้ นกำรเป็ นผู้นำในด้ำนนวัตกรรมกำรตลำดในรูปแบบ
ใหม่ๆ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำรตลำด กำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง
1.3 ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริ โภค
เนื่องจำกควำมปลอดภัยในกำรบริโภคเป็ นหนึ่งในปจั จัยสำคัญที่บริษทั ฯ ให้ควำมใส่ใจ เพรำะตระหนักว่ำ ควำมผิดพลำด
เพียงเล็กน้อยอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมน่ ำเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
ให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกวัตถุดบิ และพิถพี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอนกำรผลิต เพื่อให้ผบู้ ริโภคมั ่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
มีคณ
ุ ภำพสูงและได้มำตรฐำนสำกล
1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งทำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บริษทั ฯ
จึง อำจมีค วำมเสี่ย งจำกกำรพัฒ นำผลิต ภัณฑ์ใ หม่ซ่ึง ต้อ งใช้เ งินลงทุ น สูง ทัง้ ในด้ำ นกำรคิด ค้น ผลิต ภัณฑ์ แ ละกำรท ำ
กำรตลำด ซึง่ รวมถึงกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์เพื่อให้เป็ นที่รจู้ กั ของกลุ่มเป้ำหมำย ดังนัน้ ก่อนกำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ บริษทั ฯ จึงเน้ นกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค กำรสำรวจควำมชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำรศึกษำถึงควำม
เหมำะสมของอัตรำผลตอบแทนจำกกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพำณิชย์
1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชาระคืนเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ยจำนวน 3,539.5 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำส่วนหนี้สนิ ที่มภี ำระ
ดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่ 2.8 เท่ำ บริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับ ควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้ยมื และกำร
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจเพิม่ เติม อย่ำงไรก็ตำม กำรชำระคืนเงินกู้ยมื ด้วยบำงส่วนของเงินที่ได้จำกกำร
เสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้จะทำให้หนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ลดลงเหลือเพียง [] ล้ำนบำท ส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรชำระคืน
เงินกูย้ มื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพิม่ สูงขึน้
1.6 ความเสี่ยงจากการผิ ดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมกรณี คณ
ุ ตัน ภาสกรนทีและครอบครัว ไม่สามารถรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นตามที่กาหนด
สัญญำเงินกู้ยมื กำหนดให้นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวต้องรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ให้ไม่น้อยกว่ำ 50% ของทุนจด
ทะเบียน บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ยมื หำกสัดส่วนกำรถือหุน้ ของนำยตัน ภำสกรนทีและ
ครอบครัวไม่เป็ นไปตำมทีก่ ำหนด และอำจมีผลให้หนี้สนิ ที่ยงั ค้ำงชำระอยู่ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ เป็ นอันถึงกำหนดชำระทันที
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรขอยกเว้นเงื่อนไขดังกล่ำว
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1.7 ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิ ชิตนั ผูกติ ดกับตัวบุคคล
กำรผูกติดแบรนด์ของอิชิตนั เข้ำ กับคุณตันเป็ นหนึ่ งในกลยุท ธ์ของกำรสร้ำงแบรนด์ใ ห้เป็ นที่จดจ ำและเป็ นที่รบั รู้ของ
ผูบ้ ริโภคที่ได้ผลและมีประสิทธิภำพ กรณีคุณตันมิได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ นัน้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อแบ
รนด์ของอิชติ นั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดีและได้มกี ำรวำงแผนดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้
แบรนด์ของอิชติ นั มีควำมเข้มแข็งโดยไม่ผกู ติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอนำคต
1.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้าหลัก
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ กระจำยสินค้ำไปสู่กลุ่ม ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม
(Traditional Trade) ผ่ำนตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำหลัก ได้แก่ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ฯ จึงอำจมี
ควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำหลักดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม จำกควำมสัมพันธ์อนั ดีท่ผี ่ำนมำและกำรปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด บริษทั ฯ มั ่นใจว่ำผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำหลักดังกล่ำวจะดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษทั ฯ ต่อไป
1.9 ความเสี่ยงจากการไม่จ่ายเงินปันผล
เงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ยมื กำหนดให้ บริษทั ฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลในปี ท่ีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำ หำกศักยภำพในกำรทำกำไรของ บริษทั ฯ อยู่ในระดับ
เดียวกับปี 2555 ประกอบกับกำรชำระคืนเงินกู้ยืมด้วยบำงส่วนของเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้ นในครัง้ นี้ บริษทั ฯ
เชื่อ มั ่นว่ำ DSCR จะไม่ต่ ำ กว่ำ ที่กำหนดและจะสำมำรถจ่ำ ยเงินป นั ผลให้แ ก่ผู้ถือ หุ้น ของบริษทั ฯ ได้ อย่ำ งไรก็ต ำม
บริษทั ฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลได้เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นนั ้ ๆ ตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ยมื ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่
ในระหว่ำงดำเนินกำรขอยกเว้นเงื่อนไขดังกล่ำว
1.10 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ณ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จำนวน 3,539.5 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ กำรชำระคืนเงินกู้ยมื ด้วยบำงส่วนของเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้จะส่งผลให้
ควำมเสีย่ งดังกล่ำวลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.11 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อนั เกิ ดจากอุทกภัย
วิก ฤตน้ ำ ท่ ว มในปี 2554 ส่ง ผลให้แ ผนกำรผลิต และจ ำหน่ ำ ยของบริษ ัท ฯ ได้ร บั ผลกระทบอย่ำ งมีนัย ส ำคัญ สวน
อุตสำหกรรมโรจนะได้มกี ำรสร้ำงเขื่อนเพื่อป้องกันน้ ำท่วมล้อมรอบสวนอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิดควำมมั ่นใจว่ำจะสำมำรถ
ป้องกันอุทกภัยได้ในอนำคต
1.12 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มภาสกรนทีเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มเดียว
ณ วันที่ 11 กรกฏำคม 2556 กลุ่มภำสกรนทีซง่ึ เป็ นผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใหญ่ในบริษทั ฯ คิดเป็ น 51.5% ของทุนชำระแล้ว จึงทำให้
กลุ่มภำสกรนทีสำมำรถควบคุมมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องที่ผถู้ อื หุน้ เสนอได้ อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะทำให้กลุ่มภำสกรนทีมสี ดั ส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็ น 39.6% ของทุนชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคลภำยนอก 3 ท่ำน ทีม่ ปี ระสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยเข้ำเป็ น
กรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ ำที่ตรวจสอบ และพิจำรณำเพื่อมิให้เกิดรำยกำรที่อ ำจก่อ ให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพื่อก่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
1.13 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำย หุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ บริ ษ ั ท ฯ เสนอขำยให้ ป ระชำชนในครั ้ง นี้ เป็ นกำรเสนอขำยก่ อ น ที่ จ ะ
ได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุ้น
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สำมัญของบริษทั ฯ ในตลำดรองและอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ ได้ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม
2556 ด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยบริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ อง
บริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้ว และมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่ำด้วยกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่ง
บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 25% ของทุนชำระแล้ว โดยผู้
ถือหุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ ขำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้
ในครัง้ นี้แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ท่กี ำหนด
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